
Generar il·lusió, guanyar llibertat

Vaig tenir la sort, el 13 de setembre passat, de poder passejar per Arenys de Munt, petit poblet de la 
comarca del Maresme, que aquell dia celebrava la primera consulta per la independència feta al 
nostre país. Sabem que era un esdeveniment completament simbòlic, sense valor legal, ni tan sols 
organitzat per l’ajuntament -encara que no hagués estat possible sense la seva complicitat-, però tot 
i això, va ser graciós veure com els mecanismes de l’estat es posaven en guàrdia per impedir-lo, 
fregant el ridícul en qualque moment, la paranoia en d’altres, fatxes a part.

Arenys, aquell diumenge, estava de festa, i això que el temps no era el millor. Fins i tot la 
concentració del centenar de falangistes pareixia més una comparsa per animar la celebració que 
altra cosa, en qualsevol cas, gens perillosa i -això sí- molt pintoresca. Per la Rambla del poble, 
artèria principal de la vila, una munió de gent reunida, alegre i entusiasmada: feliç. Es podia palpar 
la felicitat. I no era la felicitat dels curiosos abnegats que havíem pujat des de Barcelona, per 
militància, la que es palpava, d’assitir a un simulacre de fet històric; ni la dels organitzadors de la 
consulta, no era això: era, sobretot, la de la gent d’allà, de mares de família amb filles adolescents 
que contemplaven la festa del dia des del balcó de ca seva; de grupets de joves -molt joves- que 
amb el mocador estelat pel coll, gaudien de la seva primera multitud independetista i se sentien 
grans; de gent major que somreia de veure com el seu petit poble era el centre del món i de 
Catalunya per un dia, i podia reviure feliç aquells dies de Macià i el 14 d’abril. Finestres, terrats, 
teulades i fins i tot el campanar, onejant senyeres i estelades amb estrelles de tots els colors: 
blanques, vermelles, fins i tot, verdes, era igual. Allò important era participar, fos com fos, de tota 
l’alegria col·lectiva.

El cas d’Arenys de Munt és l’exemple perfecte per a il·lustrar quelcom que molts ja sabíem, però 
que d’altres encara no creuen: llibertat i Espanya, autonòmica, federal o centralista, monàrquica o 
republicana, són conceptes incompatibles. Ha bastat  que en un poblet qualsevol, un grup 
d’optimistes entusiastes volgués representar un simulacre de plebiscit, perquè la maquinària de 
l’estat es posàs, sencera, en marxa per aturar-ho. I quan dic la “maquinària” de l’estat, no em 
referesc només a les administracions competents -la Fiscalia General, el govern espanyol-, sinó tot 
allò que el vertebra: mitjans de comunicació, partits, líders empresarials, sindicals i polítics, 
opinadors diversos. Tot allò que, d’una manera o d’una altra, diu defensar i parlar en nom 
d’Espanya, s’ha posat amb els cabells drets davant el que ells consideraven un “desafiament”: 
desafiament a què? A la democràcia, diuen ells. A la democràcia espanyola, dic jo.

I és que aquest és, segurament, el principal problema, l’essencial: el fet que a l’estat espanyol, tot 
necessita dur aquest adjectiu, “espanyol”. La justícia, la democràcia, la llibertat... Els principis 
fonamentals de la condició humana, a l’estat on ens toca viure són més espanyols que principis, o 
dit d’una altra manera, són espanyols per principi. És lògic -una lògica espanyola, clar està- que no 
es puguin posar en dubte, perquè fer-ho suposa posar en qüestió l’espanyolitat, l’essència de les 
coses, res més greu pot passar.

Per mostra un botó. Un exemple brutal, i molt recent. Hem vist com a Itàlia, el Tribunal 
Constitucional ha retirat la immunitat al primer ministre Berlusconi per delictes fiscals, que ell 
mateix s’havia atorgat aprovant una llei feta a mida. Segurament se’l jutjarà per negocis pocs clars 
fets en la seva època d’empresari d’èxit -abans de ser primer ministre-, i és possible que acabi 
condemnat, i per tant, havent de dimitir dels seu càrrec. A França, també fa molt poc, l’ex-primer 
minstre Villepin ha passat pel jutjat  acusat d’un complot contra l’actual president de la República 
quan tots dos compartien gabinet sota les ordres del president Chirac. I no és que França i Itàlia 
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siguin exemples de res, precisament, però costa d’imaginar, a Espanya, que cap responsable polític 
d’una certa volada passant pels jutjats seriosament, amb un risc clar de ser condemnat.

Ho podem veure cada dia, d’exemples en tenim, desgraciadament, a balquena, però de moment, per 
la presó de Palma només hi han passat ex-directors generals, regidors i responsables tècnics, 
corruptes de l’època del PP i d’UM; segurament la majoria acabaran condemnats, perquè són massa 
les brutors destapades com perquè no hi hagi caps de turc per mostrar, però, podem creure que ex- 
consellers i fins i tot l’ex-president Matas seguiran el mateix camí? Jo no hi confïi gens, ans al 
contrari, m’ensum sentències més o manco dures pels desgraciats que pagaran el plat romput, però 
res pels caps que, d’una manera o d’una altra, dirigien la trama des del Consolat de Mar. Com a 
nivell estatal, en el cas Gürtel que pareix esquitxar tot el Partit  Popular sencer, o com fa anys en el 
cas GAL o les escoltes del CESID, on pocs foren els alt càrrecs que assumiren responsabilitats 
penals per uns fets gravíssims, i sí molts dels “manats” i càrrecs intermigs que complien ordres.

Això és justícia? Espanyola, que prou se’n guarda de mantenir l’essència del sistema, de cercar 
qualque ingenuu que pagui per tots, i que res no es mogui massa. És això democràcia? Espanyola, 
en definitiva, on la transparència i la llibertat  estan supeditades a mantenir l’ordre establert; no és, 
per tant, democràcia, sense cap altre adjectiu: sols és legalitat, la que el propi sistema instaura, per 
mantenir-se perpètuament. Que ni un referèndum de mel i sucre tolera. O com deia aquell, que ho té 
tot lligat i ben lligat.

I tanmateix, la remor persisteix: la taca d’oli s’ha estès, i ja en són molts els consistoris del Principat 
que han votat a favor que al seu poble s’hi organitzi una consulta semblant; ho han fet regidors de 
tots els colors: d’Esquerra, de CiU, d’ICV i fins i tot qualcun del PSC i tot. I mentre passejava per la 
Rambla d’Arenys de Munt pensava, imaginava, amb sana enveja, poder fer una diada semblant a les 
nostres illes, una jornada on la democràcia, el dret a decidir, que és la llibertat, sigui el tema de la 
festa, motiu de celebració. I tanmateix, sense voler caure en el pessimisme, la dosi diària de 
realisme ens cau a damunt com un immens teló negre.

Les darreres eleccions europees, ens deixaren, globalment, un panorama poc engrescador. Els 
números són números, per moltes voltes que els donem, i en aquelles eleccions, el vot espanyol (PP
+PSOE+UPyD, i fins i tot EU) s’enfilava fins al 85%. Tot un rècord. Un bon anàlisi, fred i coherent, 
ens diria que urgeix trobar una fórmula que recondueixi aquesta situació, que tot i haver constatat 
que l’esquerra nacional s’aprima. -i ho sabem de fa estona-, ningú exposa una solució clara, un full 
de ruta guanyador, una estratègia d’èxit. La retòrica va per un vent i els fets, per uns altres. Al 
contrari, eleccions rere eleccions, es mantenen dinàmiques de desconfiances mútues; però a les 
bases, als moviments socials, als pobles, entre la bona gent d’esquerres que no milita en cap  partit, 
aquests problemes no existeixen i sí moltíssima il·lusió per tirar endavant quelcom en comú.

Qualcú pot dir o al·legar que aquest “quelcom” ja existeix, i és el Bloc per Mallorca. No hi estic 
d’acord. El Bloc es va crear, essencialment, per llevar el PP de les institucions, per no perdre ni un 
vot. En aquest sentit, va ser més una operació frontista que l’inici d’un projecte polític, i tanmateix, 
era el que havíem de fer, per la responsabiltat que sentíem d’evitar la majoria devastadora del Partit 
Popular. L’objectiu es va aconseguir amb escreix, però dos anys després d’allò, crec que no és 
desencertat que tampoc podem estar completament satisfets dels governs en els quals participam. 
Que ningú em malinterpreti: és el millor govern possible, però ni de bon tros és el desitjable. Cada 
setmana ho podem veure: Son Espases, Son Bosc, Son Baco, el Pla de Carreteres, la interrupció de 
TV3, el Decret Nadal... No és culpa nostra directament, però la debilitat de l’esquerra nacional en 
conjunt, la poca capacitat de pressió i mobilització a nivell social i local -als municipis-, la 
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descoordinació, fa que siguem vulnerables a la pinça d’interessos que el PSOE i UM  practiquen 
constantment i que mutila qualsevol indici de reconstrucció nacional.

A l’equador de la legislatura, podem fer balanç amb tranquil·litat  i començar a preveure el futur: 
com volem encarar les properes eleccions autonòmiques i municipals? Personalment, a mi em 
decebria tornar a la fórmula frontista del Bloc. Si el PP ja no hi és -però hi pot tornar a ser, alerta-, 
no té sentit perdre temps en fer coalicions anti. És fer oposició a l’oposició, i sobretot si hem estat  al 
govern, pareix aquesta una estratègia encara més poc intel·ligent.

L’esquerra nacional ha de passar a l’acció: ja està bé de conformar-se amb ser un complement més 
dins governs mig progressistes. Il·lusionem-nos amb pensar que podem aspirar a ser els 
protagonistes de la política balear; no ens podem conformar, perquè no ens basta, en gestionar dues 
o tres conselleries de deu. Mentre siguem sols un toc de color endèmic dins governs socialistes, 
continuarem sent part del problema, no part de la solució. Solució que passa per unes reformes 
estructurals profundes de la política i les institucions del país, per fer net  de màfies partidistes, per 
avançar per una via clara de construcció democràtica i nacional, de progrés social, i sobretot, de 
creació d’espais de llibertat, que acabi amb els privilegis de qui tots coneixem. Unes reformes que, 
en aquest país, només les podem dur a terme nosaltres, perquè som els únic que hi creim, amb el 
país, és a dir, amb la llibertat.

Perquè hem vist, Arenys de Munt ens ho demostra, que la llibertat  sencera -individual, col·lectiva, 
nacional- no és compatible amb mantenir-se dins les estructures constitucionals espanyoles; només 
una llibertat  ‘constitucionalista’ hi és permesa: la que il·legalitza partits i tanca diaris, que prohibeix 
manifestacions i esborra fotos, que intenta impedir referèndums alhora que autoritza manifestacions 
feixistes. Enfront de tot això, dic, és necessari començar a crear una dinàmica que ens permeti 
avançar, als ciutadans de les Balears, cap  a aquesta direcció, de rompre definitivament amb el llast 
anti-democràtic que ens suposa l’estat espanyol.

No parl de cap fórmula en concret, perquè aquesta ja vendrà; però tampoc ens podem torbar gaire a 
trobar-la. Partint dels principis d’una esquerra avançada i valenta, de radicalitat democràtica, del 
dret a decidir, de la reconstrucció nacional dels Països Catalans, la independència, i la llibertat, parl 
de començar, d’entrada, en crear un missatge clar, real, planer i entenedor, però ambiciós i sense 
ambigüitats, perquè s’ha demostrat que aquestes no condueixen enlloc, capaç de generar una espiral 
d’il·lusió entre la gent d’aquest país; de començar un procés que ha d’aglutinar altres forces en una 
suma de complicitats que engresqui la gent més enllà de la militància partidista. Una alternativa, 
finalment, als matisos que poc diferencien PP, PSOE i UM.

Es tracta de començar un nou full de ruta. Perquè no ens queda més remei, enfront de la mediocritat 
calculada d’uemites i socialistes, hem de ser optimistes; enfront de la por del front espanyolista 
ultra-dretà, hem de ser valents. Com a persones, un a un i sent tots el país, només podem voler ser 
lliures. I sobretot, ambiciosos: per governar aquestes illes i per transformar-les. Per guanyar la 
llibertat, de mica en mica, barri a barri, poble a poble, però sense retrocedir. Només la il·lusió no 
ens pot mancar.

Amadeu Corbera, president d’Esquerra-Bunyola.

Membre de l’executiva d’Esquerra-Illes Balears.
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